Zápis ze 147. schůze VV ŠSČR
Praha, 21. říjen 2020
Přítomni: Martin Petr, Michal Konopka, Zdeněk Fiala, Jan Malec, Jiřina Prokopová (online), Rostislav
Svoboda (online)
Hosté: František Štross (generální sekretář), Venuše Souralová (manažerka projektu Šdš)

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schůzi zahájil ve 13:35 M. Petr. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Martin Petr.

2. Schválení zápisu ze 146. schůze VV ŠSČR
Usnesení 147/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 146. schůze VV ŠSČR.
Příloha 1: Zápis ze 146. schůze VV ŠSČR

3. Schválení programu 147. schůze VV ŠSČR
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Předkladatel

Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení zápisu 146. schůze VV ŠSČR
Schválení programu 147. schůze VV ŠSČR
Přehled usnesení per rollam
Kontrola úkolů
Zpráva předsedy ŠSČR
Zpráva hospodáře
Zpráva úseku reprezentace
Zpráva předsedy KM
Šachy do škol
Zpráva předsedy TK
Zpráva předsedy KMK
Zpráva předsedy STK
Zpráva sekretariátu

M. Petr
M. Petr
M. Petr
F. Štross
F. Štross
M. Petr
R. Svoboda
M. Konopka
Z. Fiala
V. Souralová
E. Pospíšil
J. Bednařík
J. Malec
F. Štross

15 Různé
16 Závěr
Usnesení 147/2: VV ŠSČR schvaluje program 147. schůze VV ŠSČR.

4. Přehled usnesení per rollam
Usnesení per rollam v období 16. 9. 2020 - 20. 10. 2020:
1) VV ŠSČR schválil podání žádosti Kláry Martinkové o změnu federace ze SUI na CZE.
2) VV ŠSČR schválil podporu 30.000 Kč na Pražský šachový festival.
3) VV ŠSČR schválil proplacení faktur ŠŠ Světlá nad Sázavou za Mistrovství Evropské unie mládeže
2020 ve výši 239.541 Kč a 475.040 Kč.

5. Kontrola úkolů
F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů.
Usnesení 147/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.

6. Zpráva předsedy ŠSČR
Zprávu předsedy uvedl M. Petr.
Sport a stát
Národní sportovní agentura vypsala program Můj klub 2021, což je stěžejní způsob financování
sportu na úrovni jednotlivých oddílů. Detailní informace jsou na webu ŠSČR nebo přímo na webu
NSA. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. října do 9. listopadu 2020.
Národní sportovní agentura také připravuje dotační program Covid – Sport 2, který by měl mimo jiné
sloužit organizátorům větších sportovních akcí v roce 2020 k pokrytí části jejich nákladů.
FIDE a ECU
Během září a října navštívili ČR hned dva místopředsedové FIDE, což je v kontextu posledních let
výjimečné. Chtěl bych proto poděkovat organizátorům obou akcí, které proběhly na velmi vysoké
úrovni. Na zápas ČR – Polsko organizovaný ve Zlíně Rostislavem Svobodou přijel Łukasz Turlej,
Pražský šachový festival pod taktovkou Pavla Matochy přivítal Nigela Shorta. S oběma viceprezidenty
proběhla pozitivní jednání na téma budoucnosti FIDE a naší možné spolupráce.

Různé
V pondělí 5. října se Výkonný výbor sešel přes platformu Microsoft Teams k pracovní schůzce.
Zúčastnil jsem se 31. ročníku festivalu Czech Open, který úspěšně proběhl v Pardubicích, a říjnového
soustředění projektu Scouting, které se konalo v Roztokách u Prahy.
Průběžně jsem aktualizoval informace k epidemiologickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a
Vlády ČR a z nich vyplývajících změn pro šachové soutěže. Jako šachisté jsme bez větších problémů
zvládli první vlnu epidemie a pevně věřím, že tak zvládneme i druhou vlnu.
Diskuze: Řeší se vznik etické komise ŠSČR, na příští schůzi VV by se měla schvalovat.
Dle viceprezidenta FIDE Nigela Shorta je pravděpodobné, že příští rok se šachová olympiáda
neuskuteční.
Usnesení 147/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.

7. Zpráva hospodáře
Zprávu hospodáře zaslal R. Svoboda.
Hospodaření svazu k 10. 10. 2020 a aktualizace rozpočtu svazu na rok 2020
V příloze zápisu je předkládán stav hospodaření k 10. 10. 2020. Jeho vývoj se od posledního
předloženého hospodaření k 10. 9. neodchýlil od trendu. V převážně mandatorních výdajích se
hospodaření vyvíjí dle návrhu. U nákladů na konferenci je započítána i schůzka s krajskými
delegacemi, jejíž organizace byla dohodnuta právě až na konferenci a ve schváleném rozpočtu se s ní
nepočítalo.
S ohledem na vývoj epidemiologické situace se stále více komplikují výdaje na sportovní činnost
(soutěže domácí i zahraniční, soustředění, …). Neuskutečněné akce komplikují vyúčtování dotace
z jednotlivých programů MŠMT. U programů TALENT a REPRE je připravena varianta změny rozpočtů
předkládaných v žádosti o dotaci a následné vyúčtování programů v plné výši. V programu SPORT se
dále zvyšuje propad výdajů (v tomto okamžiku jsou ohroženy akce významné akce MČR v bleskovém
šachu, MČR Čech a Moravy mládeže, Odhadovaný propad výdajů dalších cca 0,5 mil. korun).
V případě, že se v dalším období nepodaří tyto akce uspořádat, není možné čerpat v dotačním
programu SPORT celou poskytnutou částku a její část bude vrácena do státního rozpočtu.
Navrhuji, že konečné rozhodnutí provedeme nejpozději v polovině listopadu podle vývoje situace,
aby bylo možné provést úpravu rozpočtu programu a navržené úpravy připravit k realizaci. Nejzazší
termín pro podání žádosti na úpravu rozhodnutí o přidělení dotace na MŠMT je 30. listopad.
Zápas Česká republika – Polsko

Pro zápas byly schváleny výdaje v celkové výši 200.000 Kč. Dle předloženého vyúčtování akce je
konečný výdaj 185.460 Kč.
Ve vyúčtování nejsou zahrnuty poplatky za zápočet akce na FIDE rating list, které FIDE zahrne až do
faktury za druhé pololetí roku 2020.
Změna Ekonomické směrnice
Při poslední změně ES byl schválen Článek 4 „Zásady hospodaření a finanční limity“ ve znění:
Za správnost vedení pokladny zodpovídá hospodář ŠSČR. Pokladní limit sekretariátu v Praze je 100000
Kč, sekretariátu v Ostravě 50000 Kč. Vyšší limity schvaluje v případě potřeby na návrh Generálního
sekretáře hospodář.
V příloze 2: Ekonomické směrnice, jejíž změny schvaluje konference svazu, je článek 5 Finanční limity
ve znění:
Pokladní limity (denní limit) Pokladna Praha 50.000 Kč Pokladna Ostrava 25.000 Kč
Pro odstranění této chyby navrhuji změnit Článek 4 „Zásady hospodaření a finanční limity“
následovně:
Za správnost vedení pokladny zodpovídá hospodář ŠSČR. Pokladní limit sekretariátu v Praze je 50000
Kč, sekretariátu v Ostravě 25000 Kč. Vyšší limity schvaluje v případě potřeby na návrh generálního
sekretáře hospodář
Krajské šachové svazy
V rámci projektu Organizace sportu v KŠS jednám s hospodáři jednotlivých KŠS o úpravě rozpočtů na
rok 2020 a hospodaření za rok 2019. Na zaslané požadavky i po výzvě dosud nereagovala přesná
polovina krajů.
Vydání knihy Jána Markoše – Tajná přísada
V současné době se dokončuje sazba knihy Jána Markoše vydávané Šachovým svazem. Do konce října
půjde do tisku a k dispozici k prodeji bude na začátku třetí dekády měsíce listopadu. Zvažuje se
organizace on-line křtu knihy za účasti autora a také spoluautora Davida Navary.
Zřízení Koutku Eduarda Lendla v Moravské zemské knihovně
Na šachový svaz se obrátil pan Ivo Rýc s návrhem na spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
s cílem využít obsáhlou šachovou knihovnu, kterou zde založil Eduard Lendl a dále ji rozvíjet. První
jednání s vedením knihovny vedl on společně s IM Romanem Chytilem.
Nyní zpracoval koncept spolupráce s Moravskou Zemskou knihovnou (viz příloha), který předkládám
k diskusi.

Diskuze: Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a s tím souvisejícím rušením domácích i
mezinárodních akcí je možné, že část letošních dotací MŠMT budeme muset vrátit do státního
rozpočtu. Nicméně prioritou VV ŠSČR zůstává snaha využít co možná nejvíce prostředků z MŠMT pro
rozvoj šachu v ČR.
Ohledně navržené změny Ekonomické směrnice bylo konstatováno, že pokladní limit na pražském
sekretariátu by byl vhodnější do 100 tisíc Kč, nicméně vzhledem k tomu, že přílohu ES schvaluje
konference, byla prozatím dohodnuta navržená změna článku 4 tak, aby souhlasil s přílohou. Návrh
na zvýšení pokladního limitu do 100.000 Kč bude následně předložen konferenci.
Plány týkající se MZK označeny jako poměrně ambiciózní, nicméně podpora tohoto projektu ze strany
ŠSČR je reálná.
Usnesení 147/5: VV ŠSČR schvaluje vyúčtování utkání ČR – Polsko ve výši 200 tis. Kč.
Usnesení 147/6: VV ŠSČR schvaluje navrženou změnu Ekonomické směrnice.
Usnesení 147/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 10. 10. 2020
Příloha 3: Koncept spolupráce ŠSČR - MZK

8. Zpráva úseku reprezentace
Zprávu úseku reprezentace uvedl M. Konopka.
Připravované reprezentační akce
Muži: Oslovili jsme Chorvatský šachový svaz s nabídkou podobného mezistátního zápasu, jaký se
konal ve Zlíně s Polskem. Termínově do úvahy silně připadá první polovina prosince, kdy se mělo
konat ME jednotlivců. To bylo zrušeno a v termínu nejsou žádné ligy. Chorvaté ale nabídku odmítli,
především kvůli situaci s koronavirem v ČR. To by bylo zřejmě překážkou i pro další možné zahraniční
soupeře. Nyní vyčkáváme, jak se vyvine epidemiologická situace. Máme v záloze ještě jeden projekt
pouze s domácími hráči.
Ženy: je naplánováno soustředění reprezentantek od 18. do 20. prosince (v hotelu Luna u Ledče nad
Sázavou). Komunikaci s hotelem jsme přenechali sekretariátu. Nyní je vše zarezervováno, ale i zde
čekáme na vývoj zdravotní situace v ČR a možná omezení počtu účastníků. Ideální by pro nás byla
účast alespoň 10 reprezentantek. Dále čekáme na propozice ženského Evropského klubového
poháru, který se má hrát online od 28. do 30. listopadu a kterého bychom se chtěli zúčastnit.
Poznámka k říjnovým elo listinám
Stojí za pozornost, že Jiří Štoček překročil hranici 2600 (není to premiéra, už se mu to povedlo na
začátku roku 2012) a dostal se na 3. místo mužského žebříčku. Štěpán Žilka po vynikajících výkonech

v polské a slovenské lize postoupil na 5. místo žebříčku s úctyhodným ratingem 2580. Kristýna
Petrová vede ženský žebříček a opět po letech se jí povedlo překročit hranici 2300.
Diskuze: M. Konopka doplnil, že obdržel mail z Polského šachového svazu s poděkováním za
uspořádání zápasu ČR – Polsko ve Zlíně a s nabídkou účasti českých hráčů ve dvou uzavřených
velmistrovských turnajích v Polsku s dobrými podmínkami.
Usnesení 147/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace.

9. Zpráva KM
Zprávu KM uvedl Z. Fiala.
KM ŠSČR vyhodnotila konkurz na pořadatele Mistrovství ČR dětí do 8 let. Mistrovství ČR dětí do 8 let
uspořádá ŠA VŠTE České Budějovice v termínu 27. až 29. 11. 2020 v Nových Hradech.
KM ŠSČR schválila propozice na Mistrovství ČR dětí do 8 let.
KM ŠSČR schválila propozice na Mistrovství ČR D18/D20 a Polofinále Mistrovství ČR H18/H20.
Ve dnech 10. až 11. října zahájily jednotlivé skupiny Extraligy a 1. ligy mládeže 2020/2021.
Z důvodu platných nařízení bylo odloženo Mistrovství Čech mládeže do 16 let a Mistrovství Moravy a
Slezska mládeže do 16 let. KM ŠSČR bude ve spolupráci s STK hledat vhodný termín pro uspořádání
akcí.
KM ŠSČR schválila Obecné propozice Přeboru škol 2020/2021.
Návrh k projednání konkrétní výše dodatečné dotace (tzv. covidovného) pořadatelům MČR 2020,
v příloze návrh částek při 30% příspěvku pro konané akce a 15% příspěvku pro neuskutečněné akce.
Diskuze: Dohodnuto, že „covidovné“ týkající se soutěží mládeže bude prodiskutováno ve zprávě STK.
Usnesení 147/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise mládeže.

10. Šachy do škol
Zprávu projektu Šachy do škol uvedla V. Souralová.

Do projektu Šachy do škol se k 16. říjnu přihlásilo 66 škol, z toho 20 nových. Deset škol bude
vyučovat šachy jako předmět nebo v rámci jiného předmětu. Poprvé byla podepsána smlouva i
s mateřskou školou. Výborné výsledky nese spolupráce se SVČ Korunka, díky které se jen v Ostravě
přihlásilo 7 nových škol, z toho 4 mateřské. V rámci projektu bude mít výuku šachu celkem 1068
žáků, bylo rozesláno 844 cvičebnic a novým školám Metodiky a Sbírky.
Příprava soutěží pro zapojené školy od Martina Beila probíhá, předala jsem mu seznam zapojených
škol, jsme v kontaktu.
Usnesení 147/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol.

11. Zpráva TK
Zprávu o činnosti TK zaslal Petr Neuman.
TK v současné době pracuje výhradně online, ale hned jak situace dovolí, plánujeme setkání členů
Trenérské komise a vedení ŠSČR na Strahově.
V pátek 9. 10. proběhla, pod zkušební komisí Konopka M., Petr M., Neuman P., závěrečná zkouška na
1. trenérskou třídu na FTVS. Většina studentů úspěšně absolvovala a mají tak již před sebou jen
diplomovou práci a státní závěrečnou zkoušku.
TK posunula termín doškolení trenérů na 7. 11. 2020. Ve světle posledních dní se však zdá, že ani toto
posunutí nebude stačit. Sledujeme epidemiologickou situaci a v případě potřeby najdeme jiný vhodný
termín.
TK posunula školení trenéru 2 třídy na neurčito.
TK plánuje umístit na webové stránky tabulku, kam by se mohli zapsat všichni zájemci
o školení trenérů nebo doškolení.
TK zkoumá možnost využití produktu firmy Sideline Sports – XPS network. Jedná se
o software pro tréninkové skupiny. Zatím jsme ve fázi, kdy zjišťujeme finanční náročnost a
použitelnost pro oddíly a trenéry.
Diskuze: M. Konopka doplnil zprávu o závěrečných zkouškách trenérů 1. třídy, které proběhly v Praze
na Strahově v termínech 4. 9. a 9. 10. 2020 Z osmi uchazečů prošlo sedm. Jeden neprošel a čeká ho
opravná zkouška. 12. listopadu budou závěrečné státnice pro ty, kteří stihli odevzdat závěrečnou práci.
Pro ostatní pak v březnu 2021.
Usnesení 147/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK.

12. Zpráva předsedy KMK
Zprávu předsedy KMK uvedl J. Bednařík.
Novinářům jsme poslali tiskovou zprávu na téma:



Přátelské šachové utkání Česko vs. Polsko
Ve Zlíně vyjede historicky první šachový trolejbus

V sobotu 10. 10. od 9:10 na ČT sport byla vysílána premiéra 228. dílu V šachu.
Září bylo jednoznačně měsícem šachu. Od začátku až po samotný konec měsíce jsme pracovali na
mnoha projektech a zajišťovali jsme propagaci mnoha akcí, které shrneme níže v bodech:








V září se odehrálo hned několik republikových přeborů
ŠSČR se zúčastnil týdenního festivalu Praha Září
Zajišťovali jsme propagaci mezistátního zápasu ČR vs. Polsko ve Zlíně
Zajišťovali jsme účast ŠSČR na festivalu HraváOva, který však byl kvůli špatné epidemiologické
situaci pár dní před zahájením zrušen
V druhé půli se uskutečnil největší šachový festival v ČR Czech Open
Během celého měsíce září jsme publikovali na webu, FB a Instagramu ŠSČR nespočetné
množství článků, pozvánek a dalších informací
V sobotu 26. září vyjel ve Zlíně historicky první šachový trolejbus, akce se dopravnímu
podniku a Zlínskému kraji líbila a budou chtít pro příští rok spolupráci zachovat a akci znovu
zorganizovat

V první polovině října 2020 se pomaličku díky přísnějším opatřením začaly rušit první akce a šachový
svět se začíná znovu vracet do online světa. Aktivita naší komise však vůbec nepolevuje, zajišťujeme
publikaci jak reportů z akcí proběhlých do 12. 10., ale také se snažíme propagovat i první online akce.
Během druhé poloviny září a začátku října jsme pro ŠSČR zajistili výrobu roušek se svazovým logem.
Tyto roušky budou doručeny na sekretariát ŠSČR během několika následujících dní. Určeny jsou
primárně pro reprezentanty a funkcionáře ŠSČR.
Z důvodů špatně se vyvíjející epidemiologické situace jsme museli přerušit přípravy 3. ročníku
Šachové šaliny v Brně, akci však budeme chtít zorganizovat nejpozději v příštím roce a to s mnoha
vylepšeními.
Pracujeme také na novém projektu popularizace šachu v rámci šachových rozhovorů, spotů a videí.
Tento projekt je však teprve v zárodku a VV budeme informovat v následující zprávě.
Diskuze: Dle neveřejné přílohy byl diskutován návrh KMK týkající se nákupu šachových mikin
určených primárně pro členy mládežnické reprezentace. Mikina by měla na zádech nápis Czech
Republic, na ramenou českou vlajku a na hrudi svazové logo.

Usnesení 147/12: VV ŠSČR schvaluje nákup mikin pro mládežnickou reprezentaci dle předloženého
návrhu.
Usnesení 147/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.
Příloha 4: Newsletter 10/2020
Příloha 5: Monitoring médií 9/2020

13. Zpráva předsedy STK
Zprávu předsedy STK uvedl Jan Malec.
Proběhlo MČR žen v rapidu (ve Znojmě 3. 10.).
K projednání konkrétní výše dodatečné dotace (tzv. covidovného) pořadatelům MČR 2020, v příloze
návrh částek při 30% příspěvku pro konané akce a 15% příspěvku pro neuskutečněné akce.
Ligový ročník 2020/2021 zahájil 4. října 1. kolem 1. ligy, následně zasáhla vládní proticovidová
opatření a musela být odloženo první 1. dvojkolo Extraligy (17. + 18. 10.), 1. kolo 2. ligy (18. 10.) i 2.
kolo 1. ligy (25. 10. i 1.11). Náhradní termíny se nabízí 19. a 20. 12. pro Extraligu, 20. 12. pro 2. ligu a
3. 1. pro 1. ligu (nabízí se ale i pro mistrovství řízená KM). Pokud budou opatření pokračovat a
nebude možno sehrát ani 2. kolo 2. ligy (8. 11.) či i 3. kolo 1. ligy (15. 11.), příp. další v roce 2020,
bude STK hledat další náhradní termíny (nabízí se soboty, resp. víkendová 2kola i pro 1. a 2. ligu).
Do konkurzu na pořadatele závěrečného 3kola Extraligy 2020/2021 (plánováno 26. - 28. 3. 2021) se
přihlásili 2 zájemci. STK nabídky vyhodnocuje i s ohledem na nastalou situaci v nejistotě termínů
Extraligy.
Připravují se konkurzy na MČR 2021 (MČR mužů bude až po upřesnění systému uzavřeného turnaje
ve spolupráci s KRÚ).
Diskuze: Prodiskutován návrh podpory pořadatelům letošních mistrovských akcí, kteří si museli
poradit s mimořádnou epidemiologickou situací. Pro akce řízené STK byla schválena podpora do
celkové výše 90 tisíc a pro akce řízené KM do celkové výše 130 tisíc Kč. STK a KM připraví rozdělení
částek ke schválení.
Schváleny byly také navržené dotace pro pořadatele mistrovských soutěží ŠSČR v příštím roce.
Usnesení 147/14: VV ŠSČR schvaluje příspěvky pro pořadatele dotovaných akcí ŠSČR v roce 2020 na
pokrytí zvýšených nákladů, resp. snížených příjmů, v důsledku pandemie COVID-19 pro akce řízené
STK do celkové výše 90 tisíc a pro akce řízené KM do celkové výše 130 tisíc Kč.

Usnesení 147/15: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2020/2021 (příspěvek na účast
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000,- Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021
(V1.9).
Usnesení 147/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2021 ve výši 275.000,- Kč a zavazuje
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.2).
Usnesení 147/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu jednotlivců ve výši
30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.5).
Usnesení 147/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu žen ve výši 20.000 Kč
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.6). (R. Svoboda se zdržel s odůvodněním, že tuto
soutěž by zrušil.).
Usnesení 147/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 seniorů ve výši 35.000 Kč a zavazuje
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.8). (R. Svoboda se zdržel s odůvodněním, že tuto soutěž by
zrušil.).
Usnesení 147/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu družstev ve výši
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.11).
Usnesení 147/21: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v bleskovém šachu družstev ve výši
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.18).
Usnesení 147/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK.
Úkol 147/1: Připravit ke schválení rozdělení podpory pořadatelům mistr. soutěží ŠSČR - KM a STK.

14. Zpráva sekretariátu
Zprávu sekretariátu uvedl F. Štross
MČR v bleskovém šachu 2020
V příloze je prozatím neveřejný rozpis soutěže. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci není
v současné chvíli příliš reálné, aby se turnaj za předpokládané účasti stovek hráčů v jednom hracím
sále v termínu 28. listopadu uskutečnil. Posunutí termínu na prosinec po konzultaci s hotelem
prozatím není možné, termíny jsou až do Vánoc stále obsazené.
Dotace Můj klub 2021
Na webu byl zveřejněn článek s informacemi o dotaci programu Můj klub 2021 vypsanou Národní
sportovní agenturou. Informační email byl zároveň rozeslán na všechny oddíly.
Databáze partií ze soutěží družstev ŠSČR

Na konci září byla na webu zveřejněna aktualizace databáze partií ze soutěží družstev ŠSČR o sezónu
2019/2020. Loňská verze databáze čítala 3.585 stažení, nová verzi má během prvních dvou týdnů již
1.359 stažení.
Oprava ratingů v pražských soutěžích družstev
Po delší době se podařilo opravit chybu v pražských soutěžích družstev v databázi na webu, kde se
jednotlivým hráčům ve statistice seznamu zápasů měnila každý měsíc FIDE ela podle skutečnosti,
přičemž správně mělo být elo zafixováno k začátku soutěže.
Další informace ze sekretariátu
Na webu byl založen nový ročník soutěží družstev.
Sportovní sekretář L. Záruba se jako zástupce ŠSČR zúčastnil krajských konferencí v Libereckém a
Královéhradeckém kraji, MČR juniorů/juniorek v České Třebové a MČR družstev v rapidu a blesku
v Turnově.
Zaměstnanci sekretariátu pomáhali při organizaci a realizaci šachového stánku v rámci festivalu Praha
ZÁŘÍ na pražském Výstavišti.
Byl vyhotoven dotazník Národní sportovní agentury týkající se programů Organizace sportu, Repre a
Talent.
Proběhla registrace a platby ohledně výpravy na mládežnický turnaj ve švédské Uppsale (6 dětí a 2
dospělí).
Petr Pisk byl jako delegát za ŠSČR zaregistrován na online kongres FIDE, který se uskuteční 6.
prosince. Kongresu se pravděpodobně zúčastní i Jiřina Prokopová jako členka komise rozhodčích
FIDE.
Hendikepovaní šachisté projevili zájem o registraci na 1. online šachovou paralympiádu, nicméně
nakonec se nepodařilo dát tým dohromady především z důvodu nedostatečného IT zázemí na straně
hráčů.
V Hotelu Luna na Vysočině bylo zarezervováno soustředění ženské reprezentace, které proběhne ve
dnech 18. – 20. prosince.
Bylo vyřízeno několik desítek žádosti o FIDE licenci rozhodčích.
Na FIDE byla zaslána a úspěšně vyřízena žádost o titul CM pro Petra Vaňka. Na FIDE byla také podána
žádost o titul WGM pro Kristýnu Petrovou.

Na FIDE byla úspěšně vyřízena změna federace Kláry Martinkové ze SUI na CZE.
Byla vyhotovena smlouva s pořadateli MČR U8.
V online školení trenérů 4. třídy v roce 2020 splnilo a zaplatilo za test 80 lidí.
Diskuze: Dohodnuto, že o uskutečnění letošního MČR v bleskovém šachu v původním termínu 28.
listopadu bude dle aktuální epidemiologické situace definitivně rozhodnuto v prvním listopadovém
týdnu.
Usnesení 147/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.

15. Různé
Zpráva předsedy Organizační komise
Zprávu OK zaslal V. Novotný.
Aktualizace členské základny
K 1. 10. 2020 prošlo letošní aktualizací dat 20.348 členů:
- s registrací – 13.683 členů
- bez registrace – 6.665 členů
Kategorie:
- A - 6.304 členů
- B - 1.912
- C - 3.483
- D - 1.984
------------------------------13.683 +
-I 15 platících individuálů
-P8 pedagogové
Od ledna 2020 bylo na základě zaslaných Žádostí o členství v ŠSČR zaregistrováno 882 nových členů.
OK ŠSČR aktualizovala registrace cizinců a přestupy.
Koncem září rozeslala Jitka Kniezková na oddíly 302 podzimních faktur.
OK žádá VV ŠSČR (a především sportovní komise) o názor na nejvhodnější datum pro konec
přestupního období. Přes prázdniny je občas problém zajistit potřebné podpisy a souhlasy, letos po
přestupním termínu dorazilo hned několik žádostí, kde kluby i hráči chtěli přestupovat, ale bránil

tomu datum ukončení přestupního období v RPŘ. Vzhledem k posunu vydání LOK na 1. 10. lze
přestupy ukončit kdykoliv v září při zachování stejné výše případného odstupného. Teoreticky nutno
počítat s tím, že OK má na vyřízení přestupu 30 dní s možností přerušení, z praktického hlediska ale
stačí počítat s 5 pracovními dny. Při schválení přestupu obdrží nový mateřský oddíl potvrzení o
přestupu, změna stavu je ale podle aktuálního čl. 1.4. RPŘ platná okamžikem zveřejnění na webu, ke
kterému dochází nejpozději následující den.
Diskuze: Na žádost OK diskutována otázka nejvhodnějšího termínu pro konec přestupního období.
Konstatováno, že přestupní období je na vyřízení přestupů dostatečně dlouhé a současné datum
konce přestupního období (5. září) je v pořádku a nemělo by se měnit.
Usnesení 147/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK.
Zpráva předsedy Klasifikační komise
Zprávu KK zaslal V. Novotný
Nová LOK
1. 10. vyšla nová LOK, další se plánuje na 1. 2. 2021. Rapid LOK se aktualizuje k 1. 11. 2020.
NOVÉ FRL
Jako každý měsíc byly aktualizovány i Fide rating listy. KK ŠSČR řešila jednu opravu – v případě zjištění
chyby či pochybností o správnosti zápočtu se, prosím, nejprve obraťte na nás (Martina Šmajzra).
Aktuálně KK kontroluje fakturaci FIDE.
Aktualizace směrnic
KK ŠSČR zahájila práce na aktualizaci směrnic k zápočtům.
Usnesení 147/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK.
Termín 148. schůze VV ŠSČR
148. schůze VV ŠSČR se uskuteční 9. 12. 2020 od 13:30 v Praze na Strahově. Pracovní online schůzka
VV se uskuteční 10. 11. 2020 od 14:00 do 15:30.

16. Závěr
M. Petr poděkoval všem za účast a konstruktivní diskuze a ukončil schůzi v 17:38.

.....................................
Zapsal: František Štross

.....................................
Ověřil: Martin Petr

Přehled usnesení:
Usnesení 147/1: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 146. schůze VV ŠSČR.
Usnesení 147/2: VV ŠSČR schvaluje program 147. schůze VV ŠSČR.
Usnesení 147/3: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů.
Usnesení 147/4: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy ŠSČR.
Usnesení 147/5: VV ŠSČR schvaluje vyúčtování utkání ČR – Polsko ve výši 200 tis. Kč.
Usnesení 147/6: VV ŠSČR schvaluje navrženou změnu Ekonomické směrnice.
Usnesení 147/7: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře.
Usnesení 147/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu úseku reprezentace.
Usnesení 147/9: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu Komise mládeže.
Usnesení 147/10: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu projektu Šachy do škol.
Usnesení 147/11: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu TK.
Usnesení 147/12: VV ŠSČR schvaluje nákup mikin pro mládežnickou reprezentaci dle předloženého
návrhu.
Usnesení 147/13: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK.
Usnesení 147/14: VV ŠSČR schvaluje příspěvky pro pořadatele dotovaných akcí ŠSČR v roce 2020 na
pokrytí zvýšených nákladů, resp. snížených příjmů, v důsledku pandemie COVID-19 pro akce řízené
STK do celkové výše 90 tisíc a pro akce řízené KM do celkové výše 130 tisíc Kč.
Usnesení 147/15: VV ŠSČR schvaluje dotaci-cenu pro vítěze Extraligy 2020/2021 (příspěvek na účast
v Evropském poháru družstev) ve výši 30.000,- Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021
(V1.9).
Usnesení 147/16: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR žen 2021 ve výši 275.000,- Kč a zavazuje
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.2).
Usnesení 147/17: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu jednotlivců ve výši
30.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.5).
Usnesení 147/18: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu žen ve výši 20.000 Kč
a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.6).
Usnesení 147/19: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 seniorů ve výši 35.000 Kč a zavazuje
tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.8).
Usnesení 147/20: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v rapid šachu družstev ve výši
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.11).
Usnesení 147/21: VV ŠSČR schvaluje dotaci pořadateli MČR 2021 v bleskovém šachu družstev ve výši
35.000 Kč a zavazuje tímto výdajem rozpočet ŠSČR 2021 (V2.18).
Usnesení 147/22: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy STK.
Usnesení 147/23: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu sekretariátu.
Usnesení 147/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu OK.
Usnesení 147/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KK.
Soupis nových úkolů:
Úkol 147/1: Připravit ke schválení rozdělení podpory pořadatelům mistr. soutěží ŠSČR – KM, STK.

Přílohy:
Příloha 1: Zápis ze 146. schůze VV ŠSČR
Příloha 2: Hospodaření ŠSČR k 10. 10. 2020
Příloha 3: Koncept spolupráce ŠSČR - MZK
Příloha 4: Newsletter 10/2020
Příloha 5: Monitoring médií 9/2020

